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ATOS DA DIREF 
 

PORTARIA Nº 093, DE 29.03.11 
 
A Juíza Federal Diretora do Foro, em exercício, da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, 
 
Considerando os termos das mensagens s/n, da 7ª Vara, de 25.03.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR e DESIGNAR os servidores para o exercício da Função Comissionada, conforme abaixo: 
 

FUNÇÃO SERVIDOR / CARGO 
DISPENSA DESIGNAÇÃO 

Jaime do Carmo Torrinha Alves, Técnico Judi-
ciário - Área Administrativa, Classe “A”, Pa-
drão 04 

Assistente Técnico II do Serviço de Ativi-
dades Destacadas da Secretaria da 7ª Va-
ra, código FC-02 

 

Walter Machado Lopes, Técnico Judiciário - 
Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 06  

Assistente Técnico II do Serviço de Ativida-
des Destacadas da Secretaria da 7ª Vara, 
código FC-02 

 
A presente Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
PORTARIA Nº 097, DE 31.03.11 
 
A Juíza Federal Diretora do Foro, em exercício, da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando o requerimento do servidor, de 22.03.2011, RESOLVE: 
 
DISPENSAR o servidor, a pedido, do exercício da Função Comissionada, conforme abaixo. 
 

SERVIDOR / CARGO FUNÇÃO A PARTIR DE 

Crispiniano Ribeiro de Almeida, Técnico Ju-
diciário – Área Administrativa, Classe “B”, 
Padrão 08 

Assistente Técnico II do Serviço de Atividades Destacadas da Se-
cretaria da 3ª Vara, código FC-02  01.04.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 098, DE 31.03.11 
 

BOLETIM DE SERVIÇO 
 
CRIADO PELA PORTARIA N. 086 DE 12 DE FEVEREIRO DE 1996 

1ª vara RONALDO CASTRO DESTERRO E SILVA 
 ARTHUR PINHEIRO CHAVES 
2ª vara HIND GHASSAN KAYATH 
 LUCYANA SAID DAIBES PEREIRA 
3ª vara RUBENS ROLLO D’OLIVEIRA 
4ª vara ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
5ª vara SANDRA LOPES SANTOS DE CARVALHO 
6ª vara JOSE ALEXANDRE FRANCO 
7ª vara DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
8ª vara RONALDO SANTOS DE OLIVEIRA 
9ª vara CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS 

DIRETOR DA SECAD: JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES

DANIEL SANTOS ROCHA SOBRAL 
 JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO 

CARLOS EDUARDO CASTRO MARTINS
JUIZ FEDERAL VICE-DIRETOR DO FORO 

JUÍZES FEDERAIS 

Altamira RUY DIAS DE SOUZA FILHO 
Castanhal JOSÉ VALTERSON DE LIMA 
Marabá JOÃO CÉSAR OTONI MATOS 
Santarém FRANCISCO DE ASSIS GARCÊS C. JR.

JUÍZES FEDERAIS - SUBSEÇÕES AANNOO XXVVII    NNºº 005544 

Belém (PA), 01 de Abril de 2011 
(Sexta-feira) 
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A Juíza Federal Diretora do Foro, em exercício, da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos das mensagens s/n, da 7ª Vara, de 25.03.2011, RESOLVE: 
 
DESIGNAR, nos termos do art. 38, da Lei nº 8.112/90, com a redação dada pela Lei nº 9.527/97, c/c a Resolução nº 003/2008-CJF, 

o servidor abaixo relacionado para substituir em decorrência de viagem a serviço do titular no período indicado: 
 

SUBSTITUTO FUNÇÃO PERÍODOS 

Walter Machado Lopes Oficial de Gabinete do Gabinete do Juiz Federal Substituto da 7ª Va-
ra, código FC-05 28.03 a 01.04.2011 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 
 
PORTARIA Nº 099, DE 31.03.11 
 
O Diretor da Secretaria Administrativa da Seção Judiciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais,  
 
Considerando os termos do Ofício nº 38/2011, da 2ª Vara, de 28.03.2011, RESOLVE: 
 
CONVOCAR a servidora abaixo, para reassumir suas atividades em face da imperiosa necessidade do serviço, interrompendo-se o 

gozo de seus períodos de férias, nos termos do Art. 11, § 1º da Resolução Nº 314/2008-CJF, conforme a seguir: 
 

SERVIDOR ETAPA  A PARTIR DE SALDO DE DIAS FRUIÇÃO 
Maria Ionilde Lopes da Silva Maués Batista, Técnico Ju-
diciário - Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15 1ª etapa 2010/2011 28.03.2011 03 -------- 

 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE. 

 
* Portarias assinadas pela Diretora do Foro em exercício, Juíza Federal Hind Ghassan Kayath 

 
EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 01/2011 
 
 O JUIZ FEDERAL DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, 
 CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 558, de 22/05/2007, do Conselho da Justiça Federal – CJF, que trata sobre o paga-

mento de honorários de advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos de assistência judiciária gratuita, e disciplina 
os procedimentos relativos ao cadastramento de advogados voluntários e dativos no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus e 
dos Juizados Especiais Federais. 

 CONSIDERANDO a orientação contida na CIRCULAR/COGER Nº 66/2008, para que os Diretores do Foro adotem as providências 
para a utilização do sistema de Assistência Judiciária Gratuita - AJG.  

 CONSIDERANDO a implantação, no âmbito da Primeira Região, do sistema de Assistência Judiciária Gratuita – AJG, conforme dis-
posto na CIRCULAR/COGER/Nº 10/2009. 

 FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento: 
 Art. 1º A Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Pará aceitará, a partir da data de publicação deste Edital, o cadas-

tramento de profissionais para atuar no âmbito da Seção Judiciária do Pará e suas Subseções Judiciárias, como advogado voluntário, advo-
gado dativo, perito, tradutor e intérprete. 

 Art. 2º O arbitramento dos honorários dos profissionais far-se-á na forma da Resolução/CJF Nº 558/2007, e eventuais alterações.  
§ 1º Os advogados voluntários não farão jus a nenhuma contraprestação da Justiça Federal, percebendo somente, e se for o caso, 

os eventuais honorários de sucumbência, na forma do art. 23 da Lei nº 8.906/94. 
§ 2º Os advogados dativos perceberão, se for o caso, a remuneração na forma do art. 2º, da RES/CJF 558/2007, segundo a com-

plexidade do trabalho, a diligência, o zelo profissional e o tempo de tramitação do processo. 
§ 3º O arbitramento de honorários dos peritos dos Juizados Especiais deverá observar, no que couber, ao definido na 

PORTARIA/COJEF/TRF1 nº 2 de 20/10/2009, e eventuais alterações. 
§ 4º Os honorários devidos aos demais profissionais serão estabelecidos pelo magistrado da causa de acordo com os valores fixa-

dos em tabela própria e atendendo ao grau de especialização do profissional, à complexidade do exame e ao horário e local de sua realiza-
ção, observados o disposto no Título II da RES/CJF 558/2007. 

Art. 3º São requisitos cumulativos para o cadastramento dos advogados voluntário e dativo e dos peritos: 
I – O atendimento dos requisitos constantes dos arts 8º e 12 da Resolução/CJF Nº 558/2007.  
II – A inscrição pelo sistema Assistência Judiciária Gratuita - AJG, prevista no caput do art. 8º da Resolução/CJF Nº 558/2007, esta-

rá disponível para acesso no sítio eletrônico da Seção Judiciária do Pará (www.jfpa.jus.br).  
III – entrega de cópia simples, acompanhada do original, ou autenticada, dos seguintes documentos: 
Documento de Identidade (RG ou RNE); 
Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
Comprovante de inscrição no PIS/PASEP ou no NIT; 
Carteira do competente Conselho de classe; 
Declaração do respectivo Conselho de classe da inexistência de penalidade disciplinar imposta pela mencionada entidade – via ori-

ginal; 
Diploma ou certificado de conclusão do curso superior devidamente registrado se ausentes os documentos citados nas alíneas “d” e 

“e”; 
 Certificado de comprovação da área de especialidade, se for o caso; 
Comprovante do endereço residencial; 
Título de Eleitor, salvo se estrangeiro; 
Declaração expressa, na hipótese de relação de parentesco com magistrado ou servidor, em conformidade com a Resolução/CJF nº 

558/2007, especificando a lotação na Seção Judiciária do Pará, em que atua o cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta; 
1 foto 3x4 recente; 
§ 1º Os documentos mencionados deverão ser entregues, após a inscrição pela internet, no protocolo administrativo da Sede da Se-

ção Judiciária do Pará em Belém ou nas Subseções Judiciárias de Altamira, Castanhal, Marabá e Santarém. 
§ 2º Os profissionais que pretenderem atuar no JEF deverão, eventualmente, complementar seu cadastro nas unidades dos JEFs. 
§ 3º A declaração mencionada na alínea “j” encontra-se disponível no site da Seção Judiciária do Pará 



 
 

 - 3 - 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ – BOLETIM DE SERVIÇO DE 01.04.11 ANO  XIII NÚMERO 054
§ 4º É facultada à Justiça Federal – Seção Pará promover diligências destinadas a esclarecer ou confirmar as informações presta-

das pelos profissionais, ou ainda, solicitar documentos não mencionados neste Edital. 
Art. 4º São requisitos cumulativos para o cadastramento dos tradutores e intérpretes: 
I – os listados no artigo anterior, inc. I e inc. II, alíneas de “a” a “c” e “h” a “l”; 
II – diploma ou certificado de conclusão de curso ou outro meio habilitando o profissional ao idioma informado quando do cadastra-

mento. 
§ 3º Aplicam-se aos tradutores e intérpretes as disposições dos parágrafos do art. 3º. 
Art. 5º O cadastramento pelo profissional implica declaração de veracidade, sob as penas da lei, quanto a todas as informações 

prestadas por seu intermédio, além do conhecimento e aceitação das exigências previstas em lei, na Resolução/CJF Nº 558/2007 e no pre-
sente edital. 

Art. 6º Ainda que atendidos todos os requisitos, o cadastramento não vincula a Administração ao credenciamento do profissional ou 
a sua indicação para atuação. 

Art. 7º São obrigações dos advogados voluntários e dativos credenciados agirem com diligência, cumprir os deveres atinentes ao 
seu ofício previstos na lei e manter atualizados os seus dados cadastrais. 

Art. 8º São obrigações dos tradutores e intérpretes e peritos credenciados: 
I – cumprir os deveres previstos na lei; 
II – observar o sigilo devido aos processos que correm em segredo de justiça; 
III – observar rigorosamente o dia e horário designado para a realização das perícias ou prestação de serviços de intérprete; 
IV – manter os seus dados cadastrais e as informações prestadas atualizados; 
V – no caso de atuação no JEF, consultar, pela internet, a agenda das designações e os documentos que instruem o processo ele-

trônico; 
VI – entregar as traduções/versões e os laudos periciais e/ou complementares no prazo legal ou naquele fixado pelo juízo; 
VII – providenciar a imediata devolução dos autos judiciais nas hipóteses de pedido de descredenciamento por parte do perito e ex 

officio e de inativação temporária; 
VIII – apresentar, conforme o caso e visando ao pagamento de honorários, documentos diversos dos mencionados no art. 3º, refe-

rentes a impostos e contribuições. 
Art. 9º São, ainda, obrigações dos peritos: 
I – responder fielmente os quesitos, bem como prestar os esclarecimentos complementares que se fizerem necessários; 
II – identificar-se ao periciando e informar os procedimentos técnicos que serão adotados no processo pericial; 
III – devolver ao periciando toda a documentação utilizada. 
Art. 10 Os advogados voluntários integrarão relação única e periódica fixada por ordem de validação do credenciamento e serão in-

dicados pelo sistema eletrônico. 
Art. 11 O advogado dativo será indicado pelo juiz da causa observando-se, preferencialmente, a ordem de credenciamento no sis-

tema.  
§ 1º Não se designará advogado dativo quando houver advogado voluntário cadastrado apto a exercer esse múnus, salvo se o juiz 

da causa entender que a assistência judiciária da parte não possa ser adequadamente prestada por um dos advogados voluntários, hipótese 
em que será obrigatória a comunicação à Corregedoria, justificando tal providência, conforme o art. 1º, §§ 1º e 2º, da Res. 558-CJF. 

§ 2º Quando o juiz da causa nomear um advogado dativo que ainda não esteja cadastrado, o profissional deverá providenciar esse 
cadastro, na forma definida no art. 3º, no prazo máximo de 30 dias da nomeação, sob pena de não recebimento pela sua atuação. 

Art. 12 Os peritos, bem como os tradutores e intérpretes, integrarão cadastro único, nas respectivas especialidades e idiomas, e se-
rão designados de acordo com as necessidades da prestação jurisdicional.  

Art. 13 Os advogados voluntários e dativos, os tradutores e intérpretes e os peritos poderão ser substituídos no curso do processo 
por decisão judicial, quando o magistrado entender necessário ao regular andamento da causa. 

Art. 14 Os profissionais podem suspender temporariamente o seu credenciamento, por meio do uso da opção “inativar” no sistema 
eletrônico, evitando futuras designações. 

Art. 15 O desligamento definitivo dos profissionais dar-se-á por descredenciamento, com o conseqüente bloqueio no sistema eletrô-
nico, por qualquer das hipóteses abaixo: 

I – a pedido do credenciado, mediante requerimento escrito dirigido ao Diretor do Foro ou Diretor de Subseção, com antecedência 
mínima de 60 dias; 

II – descumprimento das obrigações estabelecidas no art. 6º; 
III – a pedido do magistrado, quando se verificar inexatidão de afirmativas, documentos ou constatação de quaisquer irregularidades 

verificadas por ocasião do exercício da função. 
§ 1º O descredenciamento na hipótese do inciso I não desobriga o tradutor e intérprete e o perito de concluírem os trabalhos já inici-

ados, bem como de responder a quesitos e/ou indagações das autoridades requisitantes nos documentos por eles elaborados. 
§ 2º Caberá ao Juiz Federal Diretor do Foro e aos Juízes Federais Diretores das Subseções Judiciárias determinarem o descreden-

ciamento dos advogados voluntários e dativos, peritos, tradutores e intérpretes. 
Art. 16 Os profissionais que já estão prestando serviços à Justiça Federal – Seção Pará deverão se cadastrar nos termos deste Edi-

tal. 
Art. 17. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do Foro desta Seção Judiciária. 
 
Belém, 16 de março de 2011. 

 
* Edital assinado pelo Diretor do Foro, Juiz Federal Daniel Santos Rocha Sobral 

 
 

DESPACHOS 
 
PROCESSO Nº 212/11 
Nos termos da Portaria nº 214/2009-DIREF e considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos à fl. 03, DEFIRO ao 

servidor desta Seção Judiciária MÁRIO EDUARDO RIBEIRO PINTO JÚNIOR, Técnico Judiciário – Área Administrativa, o pagamento de auxí-
lio-natalidade, pelo nascimento de sua filha DÉBORA DE SOUSA PINTO, nos termos do art. 196, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 e arts. 6º, inciso I 
e II, e 49 da Resolução nº 02/2008-CJF. 

 Publique-se. 
 Ao NUCRE, para os fins devidos.  
 Belém, 31.03/2011 
 
PROCESSO Nº 209/11 
Considerando a delegação de competência, nos termos da Portaria nº 214/2009-DIREF, as informações do Núcleo de Recursos 

Humanos às fls. 26/28 e as certidões de fls. 18/25, DEFIRO ao servidor JOSÉ LUIZ KLEIN, Analista Judiciário – Área Judiciária, a averbação 
de 11.041 (onze mil e quarenta e um) dias, ou 30 (trinta) anos, 03 (três) meses e 01 (um) dia, para todos os efeitos, inclusive para fins de anu-
ênios, na razão de 18% (dezoito por cento) exclusivamente sobre o vencimento básico do servidor a partir de seu ingresso nesta Seccional, 
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referente ao tempo de serviço prestado à Seção Judiciária do Amazonas, nos termos do art. 100 da Lei nº 8.112/90, arts. 8º, VI, e 10 da Reso-
lução nº 141/2011-CJF, sem período de acumulação. 

DEFIRO, ainda, a averbação de 120 (cento e vinte) dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade, referentes ao tempo de servi-
ço prestado em atividade privada, no período de 01.04.1978 a 31.07.1978, nos termos do art. 103, inciso V, da Lei nº 8.112/1990. 

DEFIRO, finalmente, a incorporação à sua remuneração de 2/5 (dois quintos) da função comissionada FC-5 e 3/5 (três quintos) do 
cargo em comissão CJ-03, transformados em VPNI, com efeitos a partir de 09.02.2011, data de seu ingresso nesta Seccional. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 30.03.2011 
 
PROCESSO Nº 207/11 
Nos termos da Portaria nº 353/2007-DIREF, e considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos às fls. 14/18 e a ma-

nifestação do NUCOI, às fls. 19, DEFIRO o pedido do servidor ARTUR EUGÊNIO BRITO MAIA, Técnico Judiciário, Área Administrativa, para 
INCLUIR sua companheira MÁRCIA LUCIANA DOS SANTOS POTIGUAR nos assentamentos funcionais para fins de pensão civil, nos termos 
do art. 217, inciso I, alínea “a” da Lei nº 8.112/1990, da Resolução nº 40/2007-CNJ e da Resolução nº 126/1994-CJF, sem prejuízo de que, por 
ocasião do efetivo exercício dos direitos vindicados, se for o caso, sejam o servidor e/ou seus dependentes instados a apresentar documenta-
ção complementar para fins de usufruto dos mesmos, com obediência a todas as demais disposições que regem a matéria. 

 Publique-se. 
 Ao NUCRE, para registro. 
 Belém, 28.03.2011 
 
PROCESSO Nº 236/11 
Considerando as informações do Núcleo de Recursos Humanos às fls. 06/07, os documentos de fls. 03/05 e a manifestação do 

NUCOI à fl. 08, DEFIRO o pedido do servidor MARCIO RODRIGO DA ROCHA PINHEIRO, Técnico Judiciário – Área Administrativa, para in-
cluir seu genitor, PRISCO FERNANDO PINHEIRO, como dependente para fins de abatimento no imposto de renda na fonte, nos termos do 
art. 4º, inciso III, alínea “d”, e art. 35, inciso VI, da Lei nº 9.250/1995, com a redação da Lei nº 11.945/2009. 

Publique-se. 
Ao NUCRE, para providências. 
Belém, 28.03.2011 
 
PROCESSO Nº 769/10 
Em virtude da irregularidade fiscal apontada na fl.164 e da informação da SEOFI à fl. 165 complemento do despacho de fl.162 que 

autoriza o pagamento da empresa KM DE BENFICA REFRIGERAÇÃO LTDA., referente à aquisição de compressores para manutenção dos 
equipamentos de refrigeração para a Seção Judiciária do Pará, cuja despesa foi apropriada à fl. 160. 

 Observa-se que conforme fl. 164 a empresa apresenta irregularidade fiscal junto ao INSS.  
Nesse contexto esta Diretoria Administrativa faz a seguinte análise: 
1 – Do cumprimento da obrigação contratual e inexistência de prejuízo pela Administração 
Apesar da irregularidade fiscal, a empresa vem cumprindo com a obrigação principal assumida com a Administração que é a de 

prestar os serviços contratados. O que se verifica é que a mesma descuidou-se, apenas, nas obrigações fiscais. 
Neste ponto, verifica-se que as pendências relacionam-se às obrigações acessórias ao contrato já que a obrigação principal, ou se-

ja, prestação dos serviços de apoio não foi interrompida, não tendo a Administração sofrido prejuízos com o fato em si.  
2- Referencia-se abaixo decisão do STJ no sentido de não se reter o pagamento de contratada na presença de irregularidade fiscal: 
“ ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO 

DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE.  (Acórdão Origem: STJ - 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ; Classe: RESP - RECURSO ESPECIAL – 633432 ; Processo: 200400300294 UF: MG Órgão Julgador: 
PRIMEIRA TURMA ; Data da decisão: 22/02/2005 Documento: STJ000237317 ; Fonte DJ DATA:20/06/2005 PG:00141 RNDJ VOL.:00069 
PG:00094 ; Relator(a) LUIZ FUX)” 

Assim, pelos fatos acima expostos, em caráter excepcional, Ratifico a referida autorização de pagamento.  
Publique-se. 
À SEOFI para cumprimento, devendo observar os descontos tributários devidos. 
Após, ao gestor da ata para notificar a contratada nos termos do, art. 87 da lei n°8.666/93 sobre a irregularidade fiscal apresentada. 
Belém (PA), 01/04/2011 
 
PROCESSO Nº 784/10 
Considerando as delegações de competência contidas na Portaria DIREF/PA Nº 214/2009, bem como a planilha de fl. 55, lastreada 

nas fichas individuais de frequência de fls. 47 e 49, a análise do NUCOI à fl. 56, e ainda a existência de recursos orçamentários, conforme in-
formação da SEPLO à fl. 27, AUTORIZO o pagamento de horas extras aos servidores elencados à fl. 21, lotados na Seção de Pagamento de 
Pessoal do NUCRE, no total de R$ 3.729,05 (três mil, setecentos e vinte e nove reais, e cinco centavos), em virtude de trabalho extraordinário 
executado para, simultaneamente aos serviços de confecção da folha de pagamento ordinária de fev/2001, gerar, conferir e remeter os dados 
relativos à RAIS/2011 e DIRF ano-base 2010, no período de 07 a 25 de fevereiro do corrente ano, nos termos da Lei nº. 8.112/1990 e das Re-
soluções nº 004/2008 e nº 079/2009-CJF. 

Ao NUCRE, para inclusão em folha de pagamento. 
Belém, 31.03.2011 

 
* Despachos assinados pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 

 
 

AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Empresa/Favorecido (a) Discriminação Processo Nota de 
Empenho 

Mês de 
Compet. 

Data da 
Autoriz. 

Valor 
(R$) 

Bruno dos Santos Storch Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 180/2010 10NE000186 04.11 01.04.11 306,00

Empresa Brasileira de 
Telecomunicações S.A. (Embratel) 

Serviços de telefonia nesta Seção 
Judiciária 265/2011 11NE000332 04.11 01.04.11 924.06

Gibbor Brasil Publicidade e Propagan-
da Ltda. 

Publicação de aviso de licitação em 
jornal de grande circulação 774/2010 10NE000975 04.11 01.04.11 540,00

Imprensa Nacional Publicações de interesse desta 
Seccional no Diário Oficial da União 257/2009 10NE000017 04.11 01.04.11 2.125,90
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Luciana de Andrade Guedes Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 181/2010 10NE000186 04.11 01.04.11 485,00

Maci Serviço de Manutenção em 
Refrigeração, Retenção Predial e Vias 
Urbanas Ltda. – ME 

Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva 
em 10 unidades de concidicionador 
de ar tipo splitz na Subseção de 
Castanhal 

387/2010 11NE000288 04.11 01.04.11 194,00

Mage Comércio de Alimentos Ltda. 
EPP 

Aquisição de água mineral sem gás 
para esta Seccional 057/2011 11NE000280 04.11 01.04.11 600,00

Maria Goretti Pacheco de Carvalho Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 483/2010 10NE000186 04.11 01.04.11 144,12

Roseli Barros Garcia Serviços prestados a associados e 
dependentes do Pro-Social 222/2011 10NE000186 04.11 01.04.11 351,81

Use Móveis para Escritório Ltda. Aquisição de móveis para esta 
Seccional 829/2010 10NE001027 04.11 01.04.11 19.223,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda. Serviço de manutenção no veículo 
oficial da Subseção de Marabá 081/2011 11NE000239 04.11 01.04.11 505,00

* Autorizações assinadas pelo Diretor da Secretaria Administrativa, José Luiz Miranda Rodrigues 
 


